Godsdienst
Het wonder van een nieuw begin
De dagen zijn nog koud en kil.
De nachten zijn nog lang.
Straks is het licht en schijnt de zon.
Haar warmte streelt je wang.
Refrein:
Je ziet het niet en toch…
Het komt! Het is een wonder,
het wonder van een nieuw begin,
en dat is heel bijzonder.
De takken van de boom zijn kaal.
Er zijn geen blaadjes aan.
Maar in die knoppen groeit al iets
ze zullen opengaan.
We stoppen zaadjes in de grond.
Wat zijn die zaadjes klein!
Toch zit daarin een boom verstopt
die later groot zal zijn.
Het leven is soms koud en kil.
Er is verdriet en pijn.
Fat blijft niet zo: er komt iets nieuws
en dat zal beter zijn.
Lied Trefwoord april 2019

Openingsfeest circus
Morgen is er groot feest bij ONS! We vieren hierbij de opening van de gerenoveerde
school, met en voor de kinderen. Alle leerlingen worden om 8:30 uur op school
verwacht.
De circusvoorstellingen waarbij de ouder(s) mogen kijken zijn gepand om:
12:00-12:45 uur Groepen a en groep 3
13:00-14:00 uur Groepen b en groep 4
We hopen op een mooi en gezellig circusfeest!
Denkt u aan het meegeven van een bord, beker en bestek?

Nieuws uit de peuteropvang
Wat hebben we weer leuke en leerzame weken achter de rug.
We werkten over het thema: boerderij.
De zandtafel zat vol met mais, waar de grote tractors doorheen mochten rijden. Dat
was stoer! De kinderen hebben hier veel plezier van gehad.

Welkom nieuwe leerlingen
In groep 1a is Mohamad Sheik Fadel gestart en in groep 1b Silke van Dasselaar. We
heten hen van harte welkom en wensen hen een fijne tijd bij ONS.

Korte mededelingen


De sportdag van 6 juni is verplaatst naar 20 juni, omdat er in de week van 6
juni een aantal leerlingen en leerkrachten in het buitenland zijn voor het
Erasmusproject ‘Bridging Friendships’.

Agenda
Vrijdag 12 april:
Dinsdag 16 april:
Woensdag 17 april:

Openingsfeest Circus
IEP-toets groep 8
IEP-toets groep 8
8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden)
Donderdag 18 april: Paaslunch in de groepen
Continurooster voor alle groepen tot 14:00 uur
Vrijdag 19 april tot en met 3 mei: Meivakantie

Wij wensen iedereen goede paasdagen toe
en een
fijne meivakantie!
Team Kindcentrum Oranje Nassau

Uw kind, ons kind!

